
Tvorí
nový príbeh
Špickový design, najkvalitnejšie drevo a detailne prepra-
cované kovové casti dali vzniknút týmto krásnym výrob-
kom. Každý kus je originál, ktorý prešiel rukami našich
remeselníkov niekolkokrát.

Každý má vlastný príbeh, drevený príbeh. Život dreva sa 
predsa nekoncí vypílením z lesa.

Naopak, práve vtedy začína žit.

Každý projekt



Našou inšpiráciou 
je samotná príroda.





Unikátne prevedenie zastávky, ktoré bude krásnym 
doplnkom obce či mesta. Pri jeho tvorbe sme nehľadeli 
na cenu, ale na kvalitu. Každý kus dreva, skla či kovu 
niekoľkokrát prešiel našimi rukami. Unikátna zastávka 
poskytuje možnosti spojenia s prírodou.

Medzi najľahšie dreviny patrí 
drevo bieleho duba. Ohýba sa 
pomocou pary.

Autobusový
prístrešok





Chcete byť iní?
Drevený cykloprístrešok sa o to postará.

Drevo v spojení s kovom predstavuje prírodné prevedenie 
netypického stojanu na bicykle. Jednoduché línie, ľahké 
zavesenie bicykla, či možnost výberu veľkosti prístreška, 
priamo zapadnú do prostredia cyklotrasy.

Drevo vo vlhkom prostredí bez prístupu vzduchu vydrží stáročia. 
Benátky sú postavené na vode, na pilótach z tvrdého dreva zatlčených 
niekolko metrov do mäkkého a nestabilného podložia.

Cykloprístrešok





Určený na rýchle odloženie bicykla s možnosťou 
uzamknutia o madlo, ktoré zároveň umožňuje aj jeho 
zavesenie.

Svojou veľkosťou vhodný pre všetky typy ako tiež 
modely bicyklov.

Cyklostojan

Za najrýchlejšie rastúce stro-
my sú považované austrálske 
eukalypty. V priebehu 30 rokov 
dosahujú výšku 35m a obvod 
niekoľko metrov.





Relax prístrešok,
nový doplnok každej
cyklotrasy.





Informácie pre veľkých aj malých v netradičnom 
prevedení.

Tabule (koruna stromu) sú v horej šasti doplnené krajin-
ným reliéfom s miestnym popisom. Stĺp (kmeň stromu) 
poskytuje informácie o trasách a zároveň podá 
doplňujúce informácie cez QR sprievodcu.

Na našej planéte nájdete viac ako 23 000 rôznych druhov stromov. 
Vďaka tomu existuje aj široká paleta farieb a textúr dreva. Prirodzene 
najtmavším drevom je eben a tým najbelším zase cezmína.

Info Strom





Obsahuje obojstrannú infotabulu vhodnú na rôzne druhy 
informácií (pamiatky prírodné, kultúrne aj historické).

Pexeso v spodnej časti obsahuje doplňujúce informácie 
a zároveň umožnuje využitie aj pre deti
(pexeso, piškvorky).

Vôbec najstarší strom, ktorý bol na Zemi zdokumentovaný, je Old Tjikko. 
Nejde pritom o žiadny špeciálny druh stromu, ale o tradičný smrek oby-
čajný. Tento na pohlad nenápadný smriečok má už 9550 rokov.

Info Pexeso





Poskytuje presné informácie, ktoré návštevníkom  
umožnia lepší výber a casové rozplánovanie trasy.

Informuje o dlžke, obtiažnosti a v neposlednom rade 
vyzdvihuje zaujímavosti na konkrétnom úseku.

Nebojte sa investície do drevených stavieb a presvedcte sa o ich kvali-
tách na osobnom stretnutí s niektorým z našich obchodných zástupcov.

Info Totem





Vonkajší kôš, separo-
vanie s prihliadnutím 
na dizajn.





Nový projekt bude určený na rýchle nabitie e-biku alebo 
odloženie bicykla. Jednoduchý systém zavesenia bude 
umožňovať ľahkú manipuláciu aj s tažkým modelom.

Príbeh pokračuje a čoskoro vám tento projekt 
predstavíme.

Charger Point


